OBEC DOLNÉ TRHOVIŠTE
920 61 Dolné Trhovište

VZN č.3 /2018 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školských zariadeniach
(zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov)

V Dolnom Trhovišti dňa: 31.05.2018
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mrváň
Schválené OZ dňa: 22.06.2017, uznesením č. 7/2018
Nadobúda účinnosť dňom: 01.06.2018

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Trhovišti v zmysle §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, §6 odst. 24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s pobytom detí v materských školách a výšku príspevkov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 1)

Vymedzenie pojmov

1)Príspevok v materskej škole ( v MŠ )
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 %
sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.2)

2)Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 1)
Výška príspevkov v školách a školských zariadeniach
Ak sa v škole, alebo v školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy
a vzdelávania aj hmotné zabezpečenie detí a žiakov, prispievajú rodičia alebo iné osoby, ktoré
majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s pobytom detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a čiastočne hradia
náklady v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov.

1 Finančné pásma nákladov na nákup potravín v školských jedálňach, metodický pokyn MŠ SR

/
/

2 § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení

Čl. 1
Materské školy
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade
s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je mesačne

10 €

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží (zriaďovateľovi), (riaditeľovi) materskej školy
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.
Čl. 2
Školská jedáleň
Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov
v čase ich pobytu v školskom zariadení.
a) materská škola

b) dospelí stravníci

- desiata, obed, olovrant
- desiata
- obed
- olovrant
- obed

1,27
0,30
0,72
0,25

€
€
€
€

1,26 €

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú ostatné príslušné právne predpisy.
2) Toto VZN ruší VZN č.1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školských zariadeniach
2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dolnom Trhovišti uznesením číslo
7 /2018.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.júna 2017.

Vyvesené dňa: 01.06.2018
Zvesené dňa: 16.06.2018
Nadobudlo účinnosť dňa: 1. júna 2018

Ing.

Jaroslav Mrváň
starosta obce

